
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran A 

Hasil Perhitungan Validitas dan Reliabilitas 

Kuesioner Adversity Quotient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALIDITAS  

                                                                                                                             

Item  Validitas Keterangan 

1a 0,274 dibuang  
 

Dibuang 
1b 0,215 dibuang 
1c 0,245 dibuang 
1d 0,613 diterima 

2a 0,455 diterima  
Dibuang 

 
2b 0,070 dibuang 

2c 0,339 diterima 
2d 0,424 diterima 
3a 0,072 dibuang  

 
Dibuang 

3b 0,226 dibuang 
3c 0,573 diterima 
3d 0,327 diterima 
4a 0,596 diterima  

 
Diterima  

4b 0,724 diterima 
4c 0,497 diterima 
4d 0,497 diterima 
5a 0,798 diterima  

 
Diterima 

5b 0,940 diterima 
5c 0,691 diterima 
5d 0,465 diterima 
6a 0,413 diterima  

 
Diterima 

6b 0,317 diterima 
6c 0,835 diterima 
6d 0,753 diterima 
7a 0,902 diterima  

 
Diterima 

7b 0,940 diterima 
7c 0,471 diterima 
7d 0,306 diterima 
8a 0,691 diterima  

 
Diterima 

8b 0,569 diterima 
8c 0,490 diterima 
8d 0,531 diterima 
9a 0,354 diterima  

 
Diterima 

9b 0,851 diterima 
9c 0,741 diterima 
9d 0,420 diterima 

10a 0,322 diterima  
 

Diterima 
10b 0,637 diterima 
10c 0,691 diterima 
10d 0,644 diterima 
11a 0,072 dibuang  

 
Dibuang 

11b 0,799 diterima 
11c 0,628 diterima 
11d 0,637 diterima 
12a 0,444 diterima  

 
Diterima 

12b 0,761 diterima 
12c 0,715 diterima 
12d 0,715 diterima 
13a 0,101 dibuang  

 
Dibuang 

13b 0,569 diterima 
13c 0,688 diterima 
13d 0,688 diterima 
14a 0,280 Dibuang  

14b 0,322 diterima  
Dibuang 14c 0,573 diterima 

14d 0,229 dibuang 

15a 0,228 dibuang  
 

Dibuang 
15b 0,443 diterima 
15c 0,560 diterima 
15d 0,560 diterima 
16a 0,711 diterima  

 
Diterima 

16b 0,710 diterima 
16c 0,592 diterima 
16d 0,592 diterima 
17a 0,250 dibuang  

 
Dibuang 

17b 0,067 dibuang 
17c 0,320 diterima 
17d 0,320 diterima 
18a 0,400 diterima  

 
Diterima 

18b 0,523 diterima 
18c 0,506 diterima 
18d 0,381 diterima 
19a 0,013 dibuang  

 
Dibuang 

19b 0,400 diterima 

19c 0,222 dibuang 

19d 0,190 dibuang 

20a 0,844 diterima  
 

Diterima 
20b 0,398 diterima 
20c 0,719 diterima 
20d 0,596 diterima 
21a 0,284 dibuang  

 
Dibuang 

21b 0,533 diterima 
21c 0,418 diterima 
21d 0,418 diterima 
22a 0,391 diterima  

 
Diterima 

22b 0,535 diterima 
22c 0,724 diterima 
22d 0,610 diterima 
23a 0,462 diterima  

 
Diterima 

23b 0,592 diterima 
23c 0,509 diterima 
23d 0,652 diterima 
24a 0,383 diterima  

 
Diterima 

24b 0,711 diterima 
24c 0,722 diterima 
24d 0,711 diterima 
25a 0,142 dibuang  

 
Dibuang 

25b 0,313 diterima 
25c 0,696 diterima 
25d 0,696 diterima 
26a 0,342 diterima  

 
Diterima 

26b 0,540 diterima 
26c 0,756 diterima 
26d 0,696 diterima 
27a 0,221 dibuang  

 
Dibuang  

27b 0,408 diterima 
27c 0,870 diterima 



27d 0,592 diterima 
28a 0,682 diterima  

 
Diterima 

28b 0,711 diterima 
28c 0,640 diterima 
28d 0,640 diterima 
29a 0,711 diterima  

 29b 0,784 diterima 

29c 0,731 diterima Diterima 
29d 0,609 diterima 
30a 0,825 diterima  

 
Diterima 

30b 0,921 diterima 
30c 0,782 diterima 
30d 0,661 diterima 

 

 

Item diterima: 18 

Item dibuang : 12 

Reliabilitas : 0,945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran B 

Kata Pengantar Kuesioner 

Kuesioner Data Penunjang 

Kuesioner Adversity Quotient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KATA PENGANTAR 

 

 Dalam rangka memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Psikologi Universitas 

Kristen Maranatha, salah satu syarat kelulusan yang harus dipenuhi adalah menyusun 

skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti meminta kesediaan dari saudara 

sekalian untuk mengisi kuesioner ini.  

Demi kelancaran dari pengisian kuesioner, peneliti mengharapkan 

kerjasamanya dalam mengisi kuesioner ini dengan sebenar-benarnya dan sejujur-

jujurnya sesuai dengan keadaan saudara. Hasil data ini hanya untuk kepentingan 

penelitian, dan akan dijamin kerahasiaanya. Oleh karena itu, saudara tidak perlu 

menuliskan nama saudara. 

Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan 

dan bantuan saudara untuk menyempatkan diri dalam mengisi kuesioner ini. 

 

 

 

       Hormat saya, 

 

 

      (Peneliti)   

 

 

 

 



Nama (inisial)  : 

Usia  :  

Jenis Kelamin  : L / P 

Pendidikan terakhir  : 

Ditempatkan di bagian/desk :  

1. Saya mempunyai rekan kerja satu desk sebanyak...............orang. Menurut saya 

kerja sama dalam team kerja satu desk ini... 

a. Sangat baik 

b. Cukup baik 

c. Tidak baik 

Alasannya: 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................... ............. 

2. Apakah saudara pernah mengalami salah paham/berselisih dengan rekan kerja 

saudara? 

a. Sering 

b. Jarang 

c. Tidak pernah 

3. Pengaruh team kerja saya terhadap pekerjaan saya adalah.... 

a. Mendukung 

b. Cukup mendukung 

c. Tidak mendukung 

4. Jika saya sedang mempunyai masalah pribadi akan... 

a. Sangat mempengaruhi pekerjaan saya 

b. Cukup mempengaruhi pekerjaan saya 

c. Tidak mempengaruhi pekerjaan saya sama sekali 

Alasannya: 

...................................................................................................................... ..............

.................................................................................................................................... 

5. Saya berpindah dari satu desk ke desk yang lain... 

a. Dua bulan sekali 

b. Enam bulan sekali 



c. ......................................... 

6. Waktu yang saya butuhkan untuk bisa beradaptasi di bagian yang baru 

adalah.......................................................................................................................... 

7. Menurut saya, perpindahan yang dilakukan ke bagian/desk yang lain... 

a. Menyukainya 

b. Tidak menyukainya 

Alasannya: 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

8. Pendapat saya tentang perpindahan yang dilakukan ke bagian/desk yang lain... 

a. Efektif 

b. Cukup efektif 

c. Tidak efektif  

Alasannya: 

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

9. Saya sudah bekerja di Redaksi Koran ini selama..........tahun. Kendala/Kesulitan 

yang dihadapi saat melakukan tugas peliputan adalah.... (Cukup pilih hanya 1 

kendala yang terberat) 

a. Kesulitan dalam mendapatkan keterangan/informasi dari narasumber 

b. Kesulitan akses komunikasi dan transportasi dalam mendapatkan berita 

c. Kesulitan koordinasi dengan team kerja 

d. Lainnya :................................................................................................................. 

10. Cara mengatasi kesulitan saat peliputan (no.9) di atas adalah: 

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

11. Kesulitan yang dihadapi saat di kantor redaksi adalah... (Cukup pilih salah satu 

saja) 

a. Pola kerja yang tidak tentu 

b.Kesulitan adaptasi saat rolling 

c. Missunderstanding/salah paham dengan sesama rekan kerja 

d.Kesulitan dalam memenuhi deadline 



12. Cara mengatasi kesulitan saat di kantor redaksi (no.11) 

adalah:........................................................................................................................

................................................................................................................................... 

13. Apakah pengalaman-pengalaman di atas (no. 9) yang saya dimiliki sebelumnya 

membantu penyelesaian masalah yang dihadapi saat ini? 

a. Ya 

b. Tidak 

Alasannya..................................................................................................................

................................................................................................................................ ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petunjuk Pengisian 

 

Terdapat 18 peristiwa yang terdiri dari 4 pernyataan, yaitu pernyataan a, b, c, dan d. 

Selesaikan pernyataan-pernyataan untuk setiap peristiwa berikut dengan cara sebagai 

berikut : 

1. Saudara bayangkan peristiwanya secara nyata seolah peristiwa tersebut sedang 

terjadi 

2.  Jawablah secara spontan jangan memikirkan jawabannya terlalu lama 

3. Jawablah sesuai dengan diri saudara apa adanya 

4. Pilihlah salah satu jawaban dengan cara melingkari tepat di angka (1, 2, 3, atau 4) 

yang merupakan jawaban saudara pada setiap pernyataan (a, b, c, dan d) yang 

mengikuti setiap peristiwa. 

5. Setelah selesai mohon periksa kembali. Jangan ada nomor yang terlewati. 

 

Contoh : 

1. Saudara kehilangan buku yang saudara sukai  

Saya merasa situasi ini…. 

Sangat sulit saya atasi 1 2 3 4 Sangat mudah saya atasi 

 

Keterangan : 

Angka 1 saudara tidak dapat mengatasi situasi tersebut 

Angka 2 saudara cenderung tidak dapat mengatasi situasi tersebut 

Angka 3 saudara cenderung dapat mengatasi situasi tersebut 

Angka 4 saudara dapat mengatasi situasi tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Saya tidak berhasil memenuhi tugas yang diberikan sesuai deadline karena 

narasumbernya sulit ditemui. 

a. Saya merasa situasi ini… 

Tidak bisa saya kendalikan 1 2 3 4 Bisa saya kendalikan sepenuhnya 

b. Akibat dari situasi ini adalah tanggung jawab… 

Orang lain atau faktor lain 1 2 3 4 Saya sepenuhnya 

c. Akibat dari situasi ini akan mempengaruhi… 

Semua aspek kehidupan saya 1 2 3 4 Situasi ini saja 

d. Akibat dari situasi ini akan… 

Berlangsung lama/menetap 1 2 3 4 Berlangsung sementara 

 

2. Saya sudah berjanji untuk liburan hari raya ini bersama dengan keluarga, 

namun tiba-tiba saya diminta untuk bertugas piket. 

a. Saya merasa situasi ini… 

Tidak bisa saya kendalikan 1 2 3 4 Bisa saya kendalikan sepenuhnya 

b. Akibat dari situasi ini merupakan tanggung jawab… 

Orang lain atau faktor lain 1 2 3 4 Saya sepenuhnya 

c. Akibat dari situasi ini akan mempengaruhi… 

Semua aspek kehidupan saya 1 2 3 4 Situasi ini saja 

d. Menurut saya akibat dari situasi ini akan… 

Berlangsung lama/menetap 1 2 3 4 Berlangsung sementara 

 

3. Saya dipindahkan ke bagian/desk yang tidak saya sukai. 

a. Saya merasa situasi ini... 

Tidak bisa saya kendalikan 1 2 3 4 Bisa saya kendalikan sepenuhnya 

b. Akibat yang terjadi dari situasi ini merupakan tanggung jawab... 

Orang lain atau faktor lain 1 2 3 4 Saya sepenuhnya 

c. Akibat dari situasi ini akan mempengaruhi.... 

Semua aspek kehidupan saya 1 2 3 4 Situasi ini saja 

d. Akibat dari situasi ini akan... 

Berlangsung lama/menetap 1 2 3 4 Berlangsung sementara 

 



 

4. Teman saya yang bertugas piket minggu ini tiba-tiba sakit dan saya diminta 

untuk menggantikannya. 

a. Saya merasa situasi ini… 

Tidak bisa saya kendalikan 1 2 3 4 Bisa saya kendalikan sepenuhnya 

b. Akibat dari situasi ini adalah tanggung jawab… 

Orang lain atau faktor lain 1 2 3 4 Saya sepenuhnya 

c. Akibat dari situasi ini akan mempengaruhi… 

Semua aspek kehidupan saya 1 2 3 4 Situasi ini saja 

d. Menurut saya akibat dari situasi ini akan… 

Berlangsung lama/menetap 1 2 3 4 Berlangsung sementara 

 

5. Saya mendapat teguran dari atasan karena kerja saya yang dinilai kurang baik. 

a. Saya merasa situasi ini... 

Tidak bisa saya kendalikan 1 2 3 4 Bisa saya kendalikan sepenuhnya 

b. Akibat yang terjadi dari situasi ini merupakan tanggung jawab... 

Orang lain atau faktor lain 1 2 3 4 Saya sepenuhnya 

c. Akibat dari situasi ini akan mempengaruhi.... 

Semua aspek kehidupan saya 1 2 3 4 Situasi ini saja 

d. Akibat dari situasi ini akan... 

Berlangsung lama/menetap 1 2 3 4 Berlangsung sementara 

 

6. Tulisan hasil liputan saya dikritik oleh atasan. 

a. Saya merasa situasi ini... 

Tidak bisa saya kendalikan 1 2 3 4 Bisa saya kendalikan sepenuhnya 

b. Akibat yang terjadi dari situasi ini merupakan tanggung jawab... 

Orang lain atau faktor lain 1 2 3 4 Saya sepenuhnya 

c. Hal ini akan mempengaruhi.... 

Semua aspek kehidupan saya 1 2 3 4 Situasi ini saja 

d. Akibat dari situasi ini akan... 

Berlangsung lama/menetap 1 2 3 4 Berlangsung sementara 

 

 



7. Akhir-akhir ini saya sering terlambat memenuhi deadline. 

a. Saya merasa situasi ini… 

Tidak bisa saya kendalikan 1 2 3 4 Bisa saya kendalikan sepenuhnya 

b. Akibat dari situasi ini adalah tanggung jawab… 

Orang lain atau faktor lain 1 2 3 4 Saya sepenuhnya 

c. Akibat dari situasi ini akan mempengaruhi… 

Semua aspek kehidupan saya 1 2 3 4 Situasi ini saja 

d. Menurut saya situasi ini akan… 

Berlangsung lama/menetap 1 2 3 4 Berlangsung sementara 

 

8. Atasan saya menolak usulan saya untuk tetap di bagian/desk ini, padahal saya 

sudah merasa cocok di desk ini. 

a. Saya merasa situasi ini... 

Tidak bisa saya kendalikan 1 2 3 4 Bisa saya kendalikan sepenuhnya 

b. Akibat yang terjadi dari situasi ini merupakan tanggung jawab... 

Orang lain atau faktor lain 1 2 3 4 Saya sepenuhnya 

c. Akibat dari situasi ini akan mempengaruhi.... 

Semua aspek kehidupan saya 1 2 3 4 Situasi ini saja 

d. Akibat dari situasi ini akan... 

Berlangsung lama/menetap 1 2 3 4 Berlangsung sementara 

 

9. Saat sedang melakukan tugas peliputan, saya dihalang-halangi oleh satpam 

yang bertugas di tempat tersebut. 

a. Saya merasa situasi ini... 

Tidak bisa saya kendalikan 1 2 3 4 Bisa saya kendalikan sepenuhnya 

b. Akibat yang terjadi dari situasi ini merupakan tanggung jawab... 

Orang lain atau faktor lain 1 2 3 4 Saya sepenuhnya 

c. Akibat dari situasi ini akan mempengaruhi.... 

Semua aspek kehidupan saya 1 2 3 4 Situasi ini saja 

d. Akibat dari situasi ini akan... 

Berlangsung lama/menetap 1 2 3 4 Berlangsung sementara 

 

 



10. Saya sering dimarahi atasan karena hasil kerja saya kurang baik saat 

ditempatkan di bagian yang tidak saya sukai. 

a. Saya merasa situasi ini... 

Tidak bisa saya kendalikan 1 2 3 4 Bisa saya kendalikan sepenuhnya 

b. Akibat yang terjadi dari situasi ini merupakan tanggung jawab... 

Orang lain atau faktor lain 1 2 3 4 Saya sepenuhnya 

c. Hal ini akan mempengaruhi.... 

Semua aspek kehidupan saya 1 2 3 4 Situasi ini saja 

d. Akibat dari situasi ini akan... 

Berlangsung lama/menetap 1 2 3 4 Berlangsung sementara 

 

11. Ketika saya bertugas di luar kota, terjadi masalah teknis yang mengakibatkan 

saya tidak dapat mengirim berita penting sesuai dengan deadline. 

a. Saya merasa situasi ini... 

Tidak bisa saya kendalikan 1 2 3 4 Bisa saya kendalikan sepenuhnya 

b. Akibat yang terjadi dari situasi ini merupakan tanggung jawab... 

Orang lain atau faktor lain 1 2 3 4 Saya sepenuhnya 

c. Akibat dari situasi ini akan mempengaruhi.... 

Semua aspek kehidupan saya 1 2 3 4 Situasi ini saja 

d. Akibat dari situasi ini akan... 

Berlangsung lama/menetap 1 2 3 4 Berlangsung sementara 

 

12. Saya diminta untuk bertugas piket minggu ini, tetapi tiba-tiba orang tua saya 

masuk rumah sakit. 

a. Saya merasa situasi ini… 

Tidak bisa saya kendalikan 1 2 3 4 Bisa saya kendalikan sepenuhnya 

b. Akibat dari peristiwa ini adalah tanggung jawab… 

Orang lain atau faktor lain 1 2 3 4 Saya sepenuhnya 

c. Akibat dari situasi ini akan mempengaruhi…` 

Semua aspek kehidupan saya 1 2 3 4 Situasi ini saja 

d. Menurut saya situasi ini akan… 

Berlangsung lama/menetap 1 2 3 4 Berlangsung sementara 

 



13. Saya dimarahi atasan karena sering menyerahkan hasil liputan melebihi 

deadline yang ditentukan. 

a. Saya merasa situasi ini… 

Tidak bisa saya kendalikan 1 2 3 4 Bisa saya kendalikan sepenuhnya 

b. Akibat dari peristiwa ini adalah tanggung jawab… 

Orang lain atau faktor lain 1 2 3 4 Saya sepenuhnya 

c. Akibat dari situasi ini akan mempengaruhi…` 

Semua aspek kehidupan saya 1 2 3 4 Situasi ini saja 

d. Menurut saya akibat dari situasi ini akan… 

Berlangsung lama/menetap 1 2 3 4 Berlangsung sementara 

 

14. Saya tidak bisa konsentrasi dalam bekerja karena sedang ada masalah pribadi 

sehingga saya sering terlambat memenuhi deadline. 

a. Saya merasa situasi ini… 

Tidak bisa saya kendalikan 1 2 3 4 Bisa saya kendalikan sepenuhnya 

b. Hal  ini merupakan tanggung jawab… 

Orang lain atau faktor lain 1 2 3 4 Saya sepenuhnya 

c. Akibat dari situasi ini akan mempengaruhi…` 

Semua aspek kehidupan saya 1 2 3 4 Situasi ini saja 

d. Menurut saya situasi ini akan… 

Berlangsung lama/menetap 1 2 3 4 Berlangsung sementara 

 

15. Saya berselisih paham dengan rekan kerja satu kantor sehingga menjadikan 

situasi kerja menjadi tidak nyaman. 

a. Saya merasa situasi ini… 

Tidak bisa saya kendalikan 1 2 3 4 Bisa saya kendalikan sepenuhnya 

b. Akibat dari peristiwa ini adalah tanggung jawab… 

Orang lain atau faktor lain 1 2 3 4 Saya sepenuhnya 

c. Akibat dari situasi ini akan mempengaruhi…` 

Semua aspek kehidupan saya 1 2 3 4 Situasi ini saja 

d. Menurut saya situasi ini akan… 

Berlangsung lama/menetap 1 2 3 4 Berlangsung sementara 

 



16. Kinerja saya menurun dan menjadi lamban saat ditempatkan di bagian/desk 

yang tidak saya sukai. 

a. Saya merasa situasi ini… 

Tidak bisa saya kendalikan 1 2 3 4 Bisa saya kendalikan sepenuhnya 

b. Akibat dari peristiwa ini adalah tanggung jawab… 

Orang lain atau faktor lain 1 2 3 4 Saya sepenuhnya 

c. Akibat dari situasi ini akan mempengaruhi…` 

Semua aspek kehidupan saya 1 2 3 4 Situasi ini saja 

d. Menurut saya situasi ini akan… 

Berlangsung lama/menetap 1 2 3 4 Berlangsung sementara 

 

17.  Saya ingin berlibur karena saya sedang merasa jenuh dan lelah, tetapi jatah 

cuti saya sudah habis dan pada hari libur minggu ini saya harus bertugas piket. 

a. Saya merasa situasi ini… 

Tidak bisa saya kendalikan 1 2 3 4 Bisa saya kendalikan sepenuhnya 

b. Hal  ini merupakan tanggung jawab… 

Orang lain atau faktor lain 1 2 3 4 Saya sepenuhnya 

c. Akibat dari situasi ini akan mempengaruhi…` 

Semua aspek kehidupan saya 1 2 3 4 Situasi ini saja 

d. Menurut saya situasi ini akan… 

Berlangsung lama/menetap 1 2 3 4 Berlangsung sementara 

 

18. Saya ditugaskan meliput tawuran yang sedang terjadi padahal saya merasa 

takut terluka saat berada di lokaasi tawuran tersebut. 

a. Saya merasa situasi ini… 

Tidak bisa saya kendalikan 1 2 3 4 Bisa saya kendalikan sepenuhnya 

b. Akibat dari hal ini adalah tanggung jawab… 

Orang lain atau faktor lain 1 2 3 4 Saya sepenuhnya 

c. Akibat dari situasi ini akan mempengaruhi…` 

Semua aspek kehidupan saya 1 2 3 4 Situasi ini saja 

d. Menurut saya akibat dari situasi ini akan… 

Berlangsung lama/menetap 1 2 3 4 Berlangsung sementara 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran C 

Kisi-kisi Alat Ukur Adversity Quotient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Definisi 

konseptual 

Definisi 

operasional 

Dimensi Indikator Item 

Penelitian 

ini 

memiliki 

satu 

variabel 

yaitu 

Adversity 

quotient 

pada 

wartawan 

di Redaksi 

koran “X” 

Bandung. 

Adversity 

Quotient 

merupakan 

suatu pola 

tanggapan 

seseorang 

atas segala 

bentuk dan 

intensitas 

dari 

kesulitan 

yang 

berupa 

gangguan 

bahkan 

sampai 

tragedi. 

(Paul 

Stoltz, 

2003) 

 

Adversity 

Quotient 

adalah 

seberapa 

besar derajat 

pola 

tanggapan 

wartawan 

untuk 

bertahan 

dan 

berusaha 

dalam  

mengatasi 

kesulitan 

selama 

bekerja 

yang 

berkaitan 

dengan 

relasi 

dengan 

rekan kerja, 

tugas 

meliput 

berita, 

memenuhi 

deadline, 

ditempatkan 

di bagian 

yang tidak 

disukai, dan 

tugas piket 

yang terdiri 

dari empat 

dimensi 

yaitu 

Control, 

Ownership, 

Reach dan 

Endurance. 

 

Control Relasi 

dengan 

rekan 

kerja 

 Saya mendapat teguran dari atasan karena kerja saya yang dinilai 

kurang baik. 

 Saya dimarahi atasan karena sering menyerahkan hasil liputan 

melebihi deadline yang ditentukan. 

 Saya berselisih paham dengan rekan kerja satu kantor sehingga 

menjadikan situasi kerja menjadi tidak nyaman. 
 

Tidak bisa saya kendalikan      1    2    3   4     Bisa saya kendalikan                                                       

                                                                          sepenuhnya 

Tugas 

meliput 

berita 

 Tulisan hasil liputan saya dikritik oleh atasan. 

 Saat sedang melakukan tugas peliputan, saya dihalang-halangi oleh 

satpam yang bertugas di tempat tersebut. 

 Saya ditugaskan meliput tawuran yang sedang terjadi padahal saya 

merasa takut terluka saat berada di lokasi tawuran tersebut. 

 

Tidak bisa saya kendalikan      1    2    3   4     Bisa saya kendalikan                                                       

                                                                          sepenuhnya 

Memenuhi 

deadline 

 Saya tidak berhasil memenuhi tugas yang diberikan sesuai deadline 

karena narasumbernya sulit ditemui. 

 Akhir-akhir ini saya sering terlambat memenuhi deadline. 

 Ketika saya bertugas di luar kota, terjadi masalah teknis yang 

mengakibatkan saya tidak dapat mengirim berita penting sesuai 

dengan deadline. 

 Saya tidak bisa konsentrasi dalam bekerja karena sedang ada masalah 

pribadi sehingga saya sering terlambat memenuhi deadline. 

 
Tidak bisa saya kendalikan      1    2    3   4     Bisa saya kendalikan                                                       

                                                                       sepenuhnya 

Ditempatk

an di 

bagian 

yang tidak 

disukai 

 Saya dipindahkan ke bagian/desk yang tidak saya sukai. 

 Atasan saya menolak usulan saya untuk tetap di bagian/desk ini, 

padahal saya sudah merasa cocok di desk ini. 

 Saya sering dimarahi atasan karena hasil kerja saya kurang baik saat 

ditempatkan di bagian yang tidak saya sukai. 

 Kinerja saya menurun dan menjadi lamban saat ditempatkan di 

bagian/desk yang tidak saya sukai. 

 

Tidak bisa saya kendalikan      1    2    3   4     Bisa saya 

kendalikan sepenuhnya 

Tugas 

piket 

 Saya sudah berjanji untuk liburan hari raya ini bersama dengan 
keluarga, namun tiba-tiba saya diminta untuk bertugas piket. 

 Teman saya yang bertugas piket minggu ini tiba-tiba sakit dan saya 

diminta untuk menggantikannya. 

 Saya diminta untuk bertugas piket minggu ini, tetapi tiba-tiba orang 

tua saya masuk rumah sakit. 

 Saya ingin berlibur karena saya sedang merasa jenuh dan lelah, tetapi 

jatah cuti saya sudah habis dan pada hari libur minggu ini saya harus 

bertugas piket. 

 

Tidak bisa saya kendalikan      1    2    3   4     Bisa saya kendalikan                                                       

                                                                       sepenuhnya 

Owner-

ship 

Relasi 

dengan 

rekan 

 Saya mendapat teguran dari atasan karena kerja saya yang dinilai 
kurang baik. 

 Saya dimarahi atasan karena sering menyerahkan hasil liputan 

melebihi deadline yang ditentukan. 



kerja  Saya berselisih paham dengan rekan kerja satu kantor sehingga 

menjadikan situasi kerja menjadi tidak nyaman. 

 

Tanggung jawab orang  1    2    3   4     Tanggung jawab saya  

lain/faktor lain                                        sepenuhnya     

Tugas 

meliput 

berita 

 Tulisan hasil liputan saya dikritik oleh atasan. 

 Saat sedang melakukan tugas peliputan, saya dihalang-halangi oleh 

satpam yang bertugas di tempat tersebut. 

 Saya ditugaskan meliput tawuran yang sedang terjadi padahal saya 

merasa takut terluka saat berada di lokasi tawuran tersebut. 

 

Tanggung jawab orang  1    2    3   4     Tanggung jawab saya  

         lain/faktor lain                                        sepenuhnya     

Memenuhi 

deadline 

 Saya tidak berhasil memenuhi tugas yang diberikan sesuai deadline 

karena narasumbernya sulit ditemui. 

 Akhir-akhir ini saya sering terlambat memenuhi deadline. 

 Ketika saya bertugas di luar kota, terjadi masalah teknis yang 

mengakibatkan saya tidak dapat mengirim berita penting sesuai 

dengan deadline. 

 Saya tidak bisa konsentrasi dalam bekerja karena sedang ada masalah 
pribadi sehingga saya sering terlambat memenuhi deadline. 

 

Tanggung jawab orang  1    2    3   4     Tanggung jawab saya  

         lain/faktor lain                                        sepenuhnya     

Ditempatk

an di 

bagian 

yang tidak 

disukai 

 Saya dipindahkan ke bagian/desk yang tidak saya sukai. 

 Atasan saya menolak usulan saya untuk tetap di bagian/desk ini, 

padahal saya sudah merasa cocok di desk ini. 

 Saya sering dimarahi atasan karena hasil kerja saya kurang baik saat 

ditempatkan di bagian yang tidak saya sukai. 

 Kinerja saya menurun dan menjadi lamban saat ditempatkan di 

bagian/desk yang tidak saya sukai. 

 
Tanggung jawab orang  1    2    3   4     Tanggung jawab saya  

         lain/faktor lain                                        sepenuhnya     

Tugas 

piket 

 Saya sudah berjanji untuk liburan hari raya ini bersama dengan 

keluarga, namun tiba-tiba saya diminta untuk bertugas piket. 

 Teman saya yang bertugas piket minggu ini tiba-tiba sakit dan saya 

diminta untuk menggantikannya. 

 Saya diminta untuk bertugas piket minggu ini, tetapi tiba-tiba orang 

tua saya masuk rumah sakit. 

 Saya ingin berlibur karena saya sedang merasa jenuh dan lelah, tetapi 

jatah cuti saya sudah habis dan pada hari libur minggu ini saya harus 

bertugas piket. 

 
Tanggung jawab orang  1    2    3   4     Tanggung jawab saya  

          lain/faktor lain                                        sepenuhnya     

Reach  Relasi 

dengan 

rekan 

kerja 

 Saya mendapat teguran dari atasan karena kerja saya yang 

dinilai kurang baik. 

 Saya dimarahi atasan karena sering menyerahkan hasil liputan 

melebihi deadline yang ditentukan. 

 Saya berselisih paham dengan rekan kerja satu kantor sehingga 

menjadikan situasi kerja menjadi tidak nyaman. 

 

Mempengaruhi semua   1    2    3   4     Mempengaruhi situasi  

aspek kehidupan saya                            ini saja   

Tugas 

meliput 

 Tulisan hasil liputan saya dikritik oleh atasan. 

 Saat sedang melakukan tugas peliputan, saya dihalang-halangi 



berita oleh satpam yang bertugas di tempat tersebut. 

 Saya ditugaskan meliput tawuran yang sedang terjadi padahal 

saya merasa takut terluka saat berada di lokaasi tawuran 

tersebut. 

 

Mempengaruhi semua   1    2    3   4     Mempengaruhi situasi  

         aspek kehidupan saya                            ini saja   

Memenuhi 

deadline 

 Saya tidak berhasil memenuhi tugas yang diberikan sesuai 
deadline karena narasumbernya sulit ditemui. 

 Akhir-akhir ini saya sering terlambat memenuhi deadline. 

 Ketika saya bertugas di luar kota, terjadi masalah teknis yang 

mengakibatkan saya tidak dapat mengirim berita penting sesuai 

dengan deadline. 

 Saya tidak bisa konsentrasi dalam bekerja karena sedang ada 

masalah pribadi sehingga saya sering terlambat memenuhi 

deadline. 

Mempengaruhi semua   1    2    3   4     Mempengaruhi situasi  

         aspek kehidupan saya                            ini saja   

Ditempatk

an di 

bagian 

yang tidak 

disukai 

 Saya dipindahkan ke bagian/desk yang tidak saya sukai. 

 Atasan saya menolak usulan saya untuk tetap di bagian/desk ini, 
padahal saya sudah merasa cocok di desk ini. 

 Saya sering dimarahi atasan karena hasil kerja saya kurang baik 

saat ditempatkan di bagian yang tidak saya sukai. 

 Kinerja saya menurun dan menjadi lamban saat ditempatkan di 

bagian/desk yang tidak saya sukai. 

 

Mempengaruhi semua   1    2    3   4     Mempengaruhi situasi  

         aspek kehidupan saya                            ini saja   

Tugas 

piket 

 Saya sudah berjanji untuk liburan hari raya ini bersama dengan 

keluarga, namun tiba-tiba saya diminta untuk bertugas piket. 

 Teman saya yang bertugas piket minggu ini tiba-tiba sakit dan 

saya diminta untuk menggantikannya. 

 Saya diminta untuk bertugas piket minggu ini, tetapi tiba-tiba 

orang tua saya masuk rumah sakit. 

 Saya ingin berlibur karena saya sedang merasa jenuh dan lelah, 

tetapi jatah cuti saya sudah habis dan pada hari libur minggu ini 

saya harus bertugas piket. 

 

Mempengaruhi semua   1    2    3   4     Mempengaruhi situasi  

         aspek kehidupan saya                            ini saja   

Enduran

ce  

Relasi 

dengan 

rekan 

kerja 

 Saya mendapat teguran dari atasan karena kerja saya yang dinilai 

kurang baik. 

 Saya dimarahi atasan karena sering menyerahkan hasil liputan 

melebihi deadline yang ditentukan. 

 Saya berselisih paham dengan rekan kerja satu kantor sehingga 

menjadikan situasi kerja menjadi tidak nyaman. 

 

Berlangsung lama/menetap      1    2    3   4     Berlangsung sementara 

Tugas 

meliput 

berita 

 Tulisan hasil liputan saya dikritik oleh atasan. 

 Saat sedang melakukan tugas peliputan, saya dihalang-halangi oleh 

satpam yang bertugas di tempat tersebut. 

 Saya ditugaskan meliput tawuran yang sedang terjadi padahal saya 

merasa takut terluka saat berada di lokaasi tawuran tersebut. 

   

Berlangsung lama/menetap      1    2    3   4     Berlangsung sementara 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memenuhi 

deadline 

 Saya tidak berhasil memenuhi tugas yang diberikan sesuai deadline 

karena narasumbernya sulit ditemui. 

 Akhir-akhir ini saya sering terlambat memenuhi deadline. 

 Ketika saya bertugas di luar kota, terjadi masalah teknis yang 

mengakibatkan saya tidak dapat mengirim berita penting sesuai 

dengan deadline. 

 Saya tidak bisa konsentrasi dalam bekerja karena sedang ada masalah 
pribadi sehingga saya sering terlambat memenuhi deadline. 

 

Berlangsung lama/menetap      1    2    3   4     Berlangsung sementara 

Ditempatk

an di 

bagian 

yang tidak 

disukai 

 Saya dipindahkan ke bagian/desk yang tidak saya sukai. 

 Atasan saya menolak usulan saya untuk tetap di bagian/desk ini, 

padahal saya sudah merasa cocok di desk ini. 

 Saya sering dimarahi atasan karena hasil kerja saya kurang baik saat 

ditempatkan di bagian yang tidak saya sukai. 

 Kinerja saya menurun dan menjadi lamban saat ditempatkan di 

bagian/desk yang tidak saya sukai. 

 

Berlangsung lama/menetap      1    2    3   4     Berlangsung sementara 

Tugas 

piket 

 Saya sudah berjanji untuk liburan hari raya ini bersama dengan 
keluarga, namun tiba-tiba saya diminta untuk bertugas piket. 

 Teman saya yang bertugas piket minggu ini tiba-tiba sakit dan saya 

diminta untuk menggantikannya. 

 Saya diminta untuk bertugas piket minggu ini, tetapi tiba-tiba orang 

tua saya masuk rumah sakit. 

 Saya ingin berlibur karena saya sedang merasa jenuh dan lelah, tetapi 

jatah cuti saya sudah habis dan pada hari libur minggu ini saya harus 

bertugas piket. 

 

Berlangsung lama/menetap      1    2    3   4     Berlangsung sementara 
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Tabulasi Silang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABULASI SILANG 

 

 

Kategori 

AQ 

Kerja sama dengan rekan kerja 

Total Sangat baik Cukup baik Tidak baik 

 %  %  %  % 

Tinggi 1 11,11% 8 88,89% 0 0% 9 100% 

Sedang 5 50% 5 50% 0 0% 10 100% 

Rendah 2 28,57% 5 71,43% 0 0% 7 100 % 

Tabel 1 Tabulasi silang AQ dengan persepsi responden mengenai kerja sama 

dengan rekan kerja 

 

 

 

Kategori 

AQ 

Frekuensi selisih paham dengan rekan kerja 

Total Sering Jarang Tidak pernah 

 %  %  %  % 

Tinggi 0 0% 8 88,89% 1 11,11% 9 100% 

Sedang 0 0% 7 70% 3 30% 10 100% 

Rendah 0 0% 5 71,43% 2 28,57% 7 100 % 

Tabel 2 Tabulasi silang antara AQ dengan frekuensi selisih paham dengan rekan 

kerja 

 

 

 

Kategori 

AQ 

Pengaruh team kerja terhadap pekerjaan 

Total Mendukung 

Cukup 

mendukung 

Tidak 

mendukung 

 %  %  %  % 

Tinggi 5 55,56% 4 44,44% 0 0% 9 100% 

Sedang 6 60% 4 40% 0 0% 10 100% 

Rendah 3 42,86% 4 57,14% 0 0% 7 100 % 

Tabel 3 Tabulasi silang antara AQ dengan pengaruh team kerja terhadap 

pekerjaan 

 

 

Kategori 

AQ 

Pengaruh masalah dengan rekan kerja terhadap 

pekerjaan 

Total 

Sangat 

mempengaruhi 

Cukup 

mempengaruhi 

Tidak 

mempengaruhi 

 %  %  %  % 

Tinggi 1 11,11% 4 44,44% 4 44,44% 9 100% 

Sedang 0 0% 6 60% 4 40% 10 100% 

Rendah 1 14,29% 4 57,14% 2 28,57% 7 100 % 

Tabel 4 Tabulasi silang antara AQ dengan pengaruh masalah dengan rekan 

kerja terhadap pekerjaan 



 

Kategori 

AQ  

Frekuensi rolling 

Total 

1 bulan 

sekali 2 bulan sekali 

6 bulan 

sekali 

> 6 bulan 

sekali 

 Σ % Σ  % Σ  % Σ  % Σ  % 

Tinggi  2 22,22% 0 0% 5 55,56% 2 22,22% 9 100% 

Sedang 1 10% 4 40% 2 20% 3 30% 10 100% 

Rendah 3 42,86% 2 28,57% 2 28,57% 0 0% 7 100 % 

Tabel 5 Tabulasi Silang AQ dengan frekuensi rolling 

 

 

Kategori 

AQ  

Waktu yang dibutuhkan untuk 

adaptasi rolling (1 bulan sekali) 

Total < 1 bulan 1 bulan 

Σ  %  Σ %  Σ % 

Tinggi 2 100% 0 0% 2 100% 

Sedang 1 100% 0 0% 1 100% 

Rendah  1 33,33% 2 66,67% 3 100 % 

Tabel 6 Tabulasi Silang AQ dengan waktu yang dibutuhkan untuk adaptasi 

terhadap rolling (1 bulan sekali) 

 

 

 

Kategori AQ  

Waktu yang dibutuhkan untuk adaptasi rolling (2 

bulan sekali) 

Total < 1 bulan 1 bulan 2 bulan 

Σ  % Σ  % Σ  % Σ  % 

Tinggi 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Sedang 1 25% 3 75% 0 0% 4 100% 

Rendah  0 0% 1 50% 1 50% 2 100 % 

Tabel 7 Tabulasi Silang AQ dengan waktu yang dibutuhkan untuk adaptasi 

terhadap rolling (2 bulan sekali) 

 

 

 

 

Kategori 

AQ  

Waktu yang dibutuhkan untuk adaptasi rolling (6 bulan sekali) 

Total < 1 bulan 1 bulan 2-3 bulan 6 bulan 

 Σ % Σ  % Σ  % Σ  % Σ  % 

Tinggi  1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5 100% 

Sedang 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2 100% 

Rendah 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2 100 % 

Tabel 8 Tabulasi Silang AQ dengan waktu yang dibutuhkan untuk adaptasi 

terhadap rolling (6 bulan sekali) 

 

 

 

 



 

 

Kategori AQ Waktu yang dibutuhkan untuk adaptasi rolling (>6 

bulan sekali) 

Total  

1 bulan 2-3 bulan 6 bulan 

 Σ %  Σ %  Σ %  Σ % 

Tinggi  0 0% 1 50% 1 50% 2 100% 

Sedang 2 66,67% 0 0% 1 33,33% 3 100% 

Rendah 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 % 

Tabel 9 Tabulasi Silang AQ dengan waktu yang dibutuhkan untuk adaptasi 

terhadap rolling (> 6 bulan sekali) 

 

 

 

 

Kategori 

AQ  

Pendapat mengenai rolling 

Total Menyukai 

Tidak 

menyukai 

Σ  %  Σ %  Σ % 

Tinggi 7 77,78% 2 22,22% 9 100% 

Sedang 6 60% 4 40% 10 100% 

Rendah  5 71,43% 2 28,57% 7 100 % 

Tabel 10 Tabulasi silang antara AQ dengan pendapat mengenai rolling 

 

 

 

 

Kategori 

AQ 

Efektivitas mengenai rolling  

Total Efektif 

Cukup 

efektif Tidak efektif 

 %    %  % 

Tinggi 3 33,33% 6 66,67% 0 0% 9 100% 

Sedang 4 40% 5 50% 1 10% 10 100% 

Rendah 1 14,29% 5 71,42% 1 14,29% 7 100 % 

Tabel 11 Tabulasi silang antara AQ dengan efektivitas rolling yang dilakukan 

 

 

 

 

Kategori 

AQ 

Lama bekerja 

Total 1-4 tahun 5-9 tahun >10 tahun 

Σ  % Σ  % Σ  % Σ  % 

Tinggi 3 33,33% 4 44,44% 2 22,22% 9 100% 

Sedang 5 50% 4 40% 1 10% 10 100% 

Rendah 6 85,71% 1 14,29% 0 0% 7 100 % 

Tabel 12 Tabulasi Silang AQ dengan lama bekerja wartawan di Redaksi Koran 

“X” Bandung 

 

 



 

Kategori 

AQ 

Kesulitan wartawan saat melakukan tugas peliputan 

Total 

Nara sumber yang 

sulit dimintai 

keterangan 

Akses komunikasi 

dan transportasi 

untuk mengirim 

berita 

Koordinasi dengan 

team kerja 

 %  %  %  % 

Tinggi 5 55,56% 3 33,33% 1 11,11% 9 100% 

Sedang 3 30% 3 30% 4 40% 10 100% 

Rendah 2 28,57% 2 28,57% 3 42,86% 7 100 % 

Tabel 13 Tabulasi Silang AQ dengan kesulitan yang dihadapi wartawan saat 

melakukan tugas peliputan 

 

 

 

 

 

Kategori 

AQ 

Cara mengatasi kesulitan berhubungan dengan narasumber Total  

Mengalihka

n topik 

terlebih 

dahulu 

Menunggu Cari 

narasumber 

lain dengan 

kapasitas sama 

Mencari no. 

Telp yang 

bisa 

dihubungi 

Mengutip 

dari internet 

 %  %  %  %  %  % 

Tinggi 1 20% 0 0% 1 20% 2 40% 1 20% 5 100% 

Sedang 0 0% 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33% 0 0% 3 100% 

Rendah 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2 100 % 

Tabel 14 Tabulasi Silang AQ dengan cara mengatasi kesulitan yang 

berhubungan dengan narasumber 

 

 

 

 

 

 

Kategori 

AQ  

Cara mengatasi kesulitan akses komunikasi dan transportasi untuk 

mengirim berita 

Total 

Menyicil 

berita 

Punya alat 

kirim berita 

masing-

masing 

Pergi ke tempat 

lain untuk kirim 

berita 

Memaksimalkan 

perlengkapan 

yang ada 

 Σ % Σ  % Σ  % Σ  % Σ  % 

Tinggi  0 0% 1 33,33% 2 66,67% 0 0% 3 100% 

Sedang 1 33,33% 0 0% 1 33,33% 1 33,33% 3 100% 

Rendah 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2 100 % 

Tabel 15 Tabulasi Silang AQ dengan cara mengatasi kesulitan akses komunikasi 

dan transportasi untuk mengirim berita 

 

 

 



Kategori 

AQ  

Cara mengatasi kesulitan koordinasi dengan team kerja 

Total 

Terus 

berkoordinasi 

Menyusun strategi 

liputan bersama 

Menyatukan 

visi kerja 

Memperbaiki 

komunikasi 

 Σ % Σ  % Σ  % Σ  % Σ  % 

Tinggi  0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100% 

Sedang 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4 100% 

Rendah 1 33,33% 0 0% 1 33,33% 1 33,33% 3 100 % 

Tabel 16 Tabulasi Silang AQ dengan cara mengatasi kesulitan koordinasi 

dengan team kerja 

 

 

 

Kategori AQ  

Dapat menyelesaikan kesulitan saat melakukan tugas 

liputan 

Total  Ya Kadang-kadang Tidak 

 Σ %  Σ %  Σ %  Σ % 

Tinggi  9 100% 0 0% 0 0% 9 100% 

Sedang 8 80% 2 20% 0 0% 10 100% 

Rendah 4 57,14% 2 28,57% 1 14,29% 7 100 % 

Tabel 17 Tabulasi Silang AQ dengan dapat menyelesaikan kesulitan saat 

melakukan tugas liputan 

 

 

 

 

Kategori 

AQ  

Kesulitan wartawan saat di kantor redaksi 

Total 

Pola kerja 

yang tidak 

tentu 

Kesulitan 

adaptasi saat 

rolling 

Missunderstanding 

dengan sesama 

rekan kerja 

Memenuhi 

deadline  

 Σ % Σ  % Σ  % Σ  % Σ  % 

Tinggi  3 33,33% 2 22,22% 2 22,22% 2 22,22% 9 100% 

Sedang 3 30% 1 10% 4 40% 2 20% 10 100% 

Rendah 1 14,29% 2 28,57% 3 42,85% 1 14,29% 7 100 % 

Tabel 18 Tabulasi Silang AQ dengan kesulitan yang dihadapi wartawan saat di 

kantor redaksi 

 

 

 

Kategori AQ Cara mengatasi kesulitan yang berhubungan dengan 

pola kerja 

Total  

Membiasakan 

diri 

Menyiapkan 

stamina 

Mengatur 

waktu liputan 

dan istirahat 

 Σ %  Σ %  Σ %  Σ % 

Tinggi  2 66,67% 1 33,33% 0 0% 3 100% 

Sedang 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33% 3 100% 

Rendah 1 100% 0 0% 0 0% 1 100 % 

Tabel 19 Tabulasi Silang AQ dengan cara mengatasi kesulitan yang 

berhubungan dengan pola kerja 



Kategori AQ Cara mengatasi kesulitan adaptasi saat rolling Total  

Sering 

bertanya pada 

rekan kerja 

Membiasakan 

diri 

Banyak 

membaca 

untuk referensi 

 Σ %  Σ %  Σ %  Σ % 

Tinggi  0 0% 1 50% 1 50% 2 100% 

Sedang 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Rendah 1 50% 1 50% 0 0% 2 100 % 

Tabel 20 Tabulasi Silang AQ dengan cara mengatasi kesulitan adaptasi saat 

rolling 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori AQ Cara mengatasi kesulitan yang berhubungan dengan 

missunderstanding dengan rekan kerja 

Total  

Saling terbuka 

dengan rekan 

kerja 

Memperbaiki 

komunikasi 

Mengalah dan 

berlapang dada 

 Σ %  Σ %  Σ %  Σ % 

Tinggi  0 0% 2 100% 0 0% 2 100% 

Sedang 1 25% 3 75% 0 0% 4 100% 

Rendah 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33% 3 100 % 

Tabel 21 Tabulasi Silang AQ dengan cara mengatasi kesulitan 

missunderstanding dengan rekan kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori AQ Cara mengatasi kesulitan yang berhubungan 

dengan memenuhi deadline 

Total  

Lebih pagi 

dalam meliput 

Mengetik lebih 

cepat 

Segera kembali 

ke kantor 

setelah meliput 

 Σ %  Σ %  Σ %  Σ % 

Tinggi  1 50% 0 0% 1 50% 2 100% 

Sedang 1 50% 1 50% 0 0% 2 100% 

Rendah 1 100% 0 0% 0 0% 1 100 % 

Tabel 22 Tabulasi Silang AQ dengan cara mengatasi kesulitan yang 

berhubungan dengan memenuhi deadline 

 

 



 

 

 

 

Kategori AQ  

Dapat menyelesaikan kesulitan saat di kantor redaksi 

Total  Ya Kadang-kadang Tidak 

 Σ %  Σ %  Σ %  Σ % 

Tinggi  9 100% 0 0% 0 0% 9 100% 

Sedang 9 90% 1 10% 0 0% 10 100% 

Rendah 4 57,14% 2 28,57% 1 14,29% 7 100 % 

Tabel 23 Tabulasi Silang AQ dengan dapat menyelesaikan kesulitan saat di 

kantor redaksi 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori AQ 

Menggunakan pengalaman sebelumnya untuk 

mengatasi kesulitan pekerjaan 

Total Ya Kadang-kadang Tidak 

 %  %  %  % 

Tinggi 9 100% 0 0% 0 0% 9 100% 

Sedang 9 90% 1 10% 0 0% 10 100% 

Rendah 3 42,86% 3 42,86% 1 14,28% 7 100 % 

Tabel 24 Tabulasi Silang AQ dengan belajar dari pengalaman untuk mengatasi 

kesulitan sekarang 

 

 

 

 

 


